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Інформаційно-аналітичне видання 
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Журналісту І.Ю. Арас 

Шановна Інно Юріївно! 

Згідно доручення голови виконавче 
(Київської міської державної адміністрації) 
спадщини розглянуто Ваш запит № 0159 
копії ескізного проекту реконструкції 
Борисоглібська, 6. 

Інформуємо Вас, що в 2018 р< 
«Сервісінвест» було розроблено про 
реставрації зазначеної будівлі. В пото1-
реставраційні роботи. 

Згідно розпорядження виконавчогс 
(Київської міської державної адміністрації) 
капітальний ремонт (ремонтно-реставраційн 
в 2019 році за рахунок бюджетних коштів п 
спадщини виконавчого органу Київської 
державної адміністрації)» на реставраційні 
за адресою: вул. Борисоглібська, 6 передбач 

Також надаємо копію матеріалів ескіз 

Додаток: 13 арк. в 1 екз. 

іго органу Київської міської ради 
в Департаменті охорони культурної 
від 20.05.2019 року щодо надання 

адміністративної будівлі по вул. 

ці проектною організацією ПП 
ектно-кошторисну документацію 
ному році планується розпочати 

органу Київської міської ради 
№ 542 від 27.03.2019 року «Про 

і роботи) об'єктів, що фінансується 
о Департаменту охорони культурної 

міської ради (Київської міської 
роботи по адміністративній будівлі 
єно 5065,8 тис. грн. 
ного проекту реставрації будівлі. 

Директор Олександр НИКОРЯК 

Наталія ТУПЧІЄНКО 

mailto:doks.kmda@ukr.net


Україна 
j. 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

« C E P Z t C l H Z e C b 

ВИПИСКА АГ №016985 

Приватне підприємство «СЕРВІСІНВЕСТ» 25006, Україна, Кіровоградська обдасть, м. Кропивницький, 
вул. Лрсенія Тарковського, буд. 60 тед. (0522) 24-29-40 e-mail servisinvest@list.ru 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 6 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і туризму 

України від 15.09.2010 №706/0/16-10, охоронний № 609-кв) 

Ескізний проект 

Том З 

м. Кропивницький, 2017 р. 

mailto:servisinvest@list.ru


Україна 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«-С £Р g І С І Н В £ С Ь 

ВИПИСКА АГ №016985 

Приватне підприємство «СЕРВІСІНВЕСТ» 25006, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, 
вул. Арсенія Тарковського, буд. 60 тел. (0522) 24-29-40 e-mail servisinvest@list.ru 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 6 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і туризму 

України від 15.09.2010 №706/0/16-10, охоронний № 609-кв) 

Вид робіт: реставрація 
Замовник: Київський науково-методичний центр по 

охороні, реставрації та використанню пам'яток 
історії', культури і заповідних територій 

Ескізний проект 
Том З 

Директор 

Головний архітектор проекту 

С. М. Бабич 

І.О. Л р о ф а 

м. Кропивницький, 2017 р. 

mailto:servisinvest@list.ru


Відомість комплекту креслень ЕП 

N 
п/п Найменув ання Аркуш 

1 

Загальні дані 

Пояснювальна записка 

Ситуаційний план (М 1:2000). План благоустрою території (М 1:500) 

Фасад 6-1 

Фасад Б-А 

Фасад 1-6 

Архітектурно-декоративні елементи фас адів 

Перспектива 

План 1-го поверху 

10 

11 

План 2-го поверху 

Розріз 1-1 

Технічні рішення прийняті в проеі 
санітарно-гігієнічних, протипожежних та in 
виконання проекту) та забезпечують бе 
експлуатацію об 'єкта при дотриманні заході з 

Головний архітектор проекту 

(ті відповідають вимогам екологічних, 
luux діючих норм та правил (на момент 
зпечну для життя та здоров'я людей 
, передбачених у проекті. 

Дрофа 1.0. 

Змін. Кільк Арк. \JodoK Підпис Дата 

36-2017-ЕП 

Реставрація адмін 
(пам'ятка архігг 

туризму Укр 

істративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 6 
ектури та містобудування, наказ Міністерства культури і 
аїни від 15.09.2010 р. №706/0/16-10, охоронний № 609-кв) 

Директор Бабич 06.17 
ГАП Дрофа 06.17 
Розробив Зеленько 06.17 
Перевірив Нечипуренко 06.17 

Загальні дані 

Стадія Аркуш Аркушів 

ЕП 11 

, і - , V - І -3 - Г ( 1 « С ( ! (V 

Е Р В І С | Н В Е С Т » 
ШЄШШШ 



Загальні відомості про пам'ятку 

Будинок 2-поверховий, цегляний, тинькований, прямокутний у плані. Внутрішнє 
планування коридорно-секційне змінене. Головний фасад на 9 вікон має симетричну 
композицію. Його центральна частина виділена невеликою розкріповкою, що включає в 
себе три вікна, які доповнені на півциркульними сандриками на першому поверсі та 
трикутними сандриками на другому поверсі. Лиштва вікон бічних крил будинку 
завершена простими прямими сандриками. Вінчає головний фасад профільований 
карниз. На другому поверсі лівої частини фасаду - балкон із металевою ажурною 
огорожею. 

Будинок є характерним прикладом житлової забудови кінця ХІХ століття в 
стилістиці пізнього класицизму. Головний вхід до будинку розташований праворуч 
центральної вісі фасаду. 

Конструктивна схема будівлі - стінова безкаркасна з поперечними несучими 
цегляними стінами. 

• фундаменти - стрічкові муровані цегляні; 
• цоколь - мурований з глиняної цегли. Оздоблення цоколя - гранітні плити; 
• стіни - муровані з керамічної цегли. Площини головного та бокового фасадів 

пофарбовані в два кольори - основний та оздоблюючий; 
• підпідлоговий канал - стіни цегляні, підлоги бетонна, перекриття - з/б плита; 
• перегородки - дерев'яні, оштукатурені, побілені; 
• внутрішні сходи - бетонні з кованим огородженням. На сходових майданчиках та 

щаблях по цементній стяжці виконано покриття з мармурової плитки ; 
• перекриття - дерев'яне балочне. Конструкція дерев'яного балочного перекриття 

складається з балок, низ - підшивка щитами дощатої дранки, міжбалочний 
простір заповнений звукоізолятором та утеплювачем. В об'ємах приміщення 
санвузла перекриття - цегляне склепіння по металевим балкам у межах 
поперечних стін; 

• дах - шатровий трисхилий, горищного типу зі слуховими вікнами. Несучими 
елементами даху г. дерев 'яна кроквяна система: 
покрівля - оцинкована покрівельна сталь по суцільному решетуванню з дощок. 
Водовідведення атмосферних опадів з покрівлі - зовнішнє, організоване; 
вікна - дерев'яні віконні блоки, двох- та чотирьохстулкові з подвійним заскленням, 
прямокутні, обрамленілиштвою з прямокутними профільними сандриками. У 
віконних отворах першого поверху влаштована металева решітка грат. 
Візерунок грат - простий геометричний малюнок, що не відповідає 
архітектурному стилю будівлі; 
двері - прямокутні дерев 'яні блоки, двостулкові та одностулкові, фільончасті; 
сходи - двомаршові, виконанні із набірних залізобетонних сходинок по металевим 
косоурам. Сходинки облицьовані мармуровими плитами ; 
балкон - з/бетонний, розташований ліворуч центральної вісі головного фасаду, 
огороджений залізними ажурними гратами ; 
перемички - цегляні клинчасті та арочні. 
фасади - поштукатурені та пофарбовані. Головний фасад має 
центрально-осьову композицію, виділену тривіконною розкреповкою з віконними 
отворами і поверху, що мають лиштвунапівциркульнісандрики з замковими 
каменями, та 2-го поверху з трикутними сандрикамикарниз. У зоні на 
півциркульних сандриків вміщено декоративну ліпну композицію у вигляді віяла. 
Вінчає головний фасад профільований карниз . 
Головним акцентом дворового фасаду виступає аркова тераса з відкритим 
балконом, огорожа якого складається із цегляних стовпчиків, між якими 
влаштовано металеве ажурне коване огородження. Вікна наличників не мають, 
фасади без архітектурного та декоративного оздоблення, підкарнизнийпростір 
оформлений декоративно низкою дентикул - «сухариків». Зовні фасади 
поштукатурені та пофарбовані олійними фарбами. В основу архітектурного 

оформлення фасадів закладені спрощені форми класицизму ; 
інтер'єр - оздоблення стін - різнобарвне пофарбування; у межах деяких приміщень 
1-го поверху на стінах розміщується архітектурний ліпний декор, ліпний декор на 
стелі - гіпсові розетки, стельові тяги; у межах приміщень 2-го поверху 
розміщується архітектурно-декоративні елементи: стельові розетки, кутові 
стельові елементи, декоративний карниз, стельова тяга, віконні та дверні 
прорізи за декоровані фігурними елементами лиштви ; 
вентиляція - природна, канальна та примусова через вентиляційні грати ; 
внутрішні інженерні комунікації - електропостачання (освітлення), вентиляції 
(природна та примусова), опалення (центральне водяне), водопостачання та 
каналізації (від міських мереж) - від існуючих міських комунікацій . 

Короткі загальні відомості 

Будинок розташований в ряду багатоповерхової забудови, по червоній лінії вулиці 
Борисоглібської, в кварталі, утвореному вулицями Борисоглібською, Братською, 
Сагайдачного та Андріївською. 

Будинок є характерним прикладом житлової забудови кінця XIX століття в 
стилістиці пізнього класицизму. 

Основний об'єм середини XIX cm. у 1872 р. був реконструйований: до 
південно-східного фасаду була зроблена добудова, в який розміщено сходову клітину, до 
північно-східного фасаду добудовано приміщення санвузлів. Дані добудови є 
доповнюючими історичними нашаруваннями. У 1950-і pp. до тильного фасаду замість 
дерев'яної була зроблена цегляна відкрита двоповерхова веранда-тераса (доповнююче 
історичне нашарування ). 

У 1988 році на будинку проведені ремонтно-реставраційні роботи. Старі дверні та 
віконні дерев'яні блоки замінені на нові, встановлені латуні ручки, покриття даху 
зроблено з покрівельного заліза, встановлено новий піддашок головного входу, залізні 
грати балкону та веранди. В інтер'єрах 1-го поверху відреставровані ліпні 
орнаментальні розетки стель, ліплення фільонок, фризів. Втрачені елементи ліплення, 
тяги стель,розетки, у великій залі 1-го поверху відновлені. Відновлено кутові 
декоративні елементи стель 2-го поверху. Дані роботи є доповнюючими історичними 
нашаруваннями. 

У процесі експлуатації деякі віконні та дверні отвори на фасадах були закладені: 
вікно на 2-го поверху та двері 1-го поверху південно-західного фасаду; дещо змінено 
планування внутрішніх приміщень за рахунок встановлення та/або демонтажу 
тимчасових перегородок та закладення дверних отворів (зникле анфіладне поєднання 
приміщень). 

Планування приміщень за рахунок капітальних стін не змінено . 
Будинок зберіг античність основного об'єму, декоративне оздоблення 

північно-західного та південно -східного фасадів 

Змін. Кільк. Арк. Модок 
Директор Бабич 

ГАП 
Розробив 
Перевірив 

Дрофа 

Зеленько 
Нечипуренкс 

Підпис Дата 

06.17_ 

06.17 

06.17 
06.17 

36-2017-ЕП 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ. вул. Борисоглібська. 
{пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10, охоронний № 609-кв) 

Пояснювальна записка 

Стадія 

ЕП 

Аркуш AOKVLUie 



ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 

№ по 
плану 

Найменування Повер-
ховість 

Площа 
забудови, 

м2 
Координати 

квадрату сітки 

1 Адміністративна будівля 2 313,42 

36-2017-ЕП 36-2017-ЕП 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, зул. Бориюглібська. 6 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10, охоронний № Ю9-кв) 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, зул. Бориюглібська. 6 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10, охоронний № Ю9-кв) Змін. Кільк. Арк. \І°док Підпис Дата 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, зул. Бориюглібська. 6 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10, охоронний № Ю9-кв) 

Д лектор Бабич 06.17 Стадія Аркуш Арі *шів 

ГАП Дрофа 06.17 
ЕП 3 

Розробив Зеленько 06.17 ЕП 3 

Перевірив Нечипуренко 06.17 Ситуаційний план (М 1:2000). 
План благоустрою територїі 

(М 1:500) 

При підпригмстм 
« С е р в і с | н в е с т » 

Ситуаційний план (М 1:2000). 
План благоустрою територїі 

(М 1:500) 

При підпригмстм 
« С е р в і с | н в е с т » 

Ситуаційний план (М 1:2000). 
План благоустрою територїі 

(М 1:500) 

При підпригмстм 
« С е р в і с | н в е с т » 

Ситуаційний план (М 1:2000) План благоустрою території (М 1:500) 

- будівля, що підлягає реставрації 

- фігурні елементи мощення 
(відновлення) 

- асфальтобетонне покриття 
(відновлення) 

- межі території проектування 

- червона лінія забудови 

- лоток водовідведення (існ.) 

- лоток водовідведення 
(відновлення) 

- в'їзд / виїзд на територію (існ.) 

1. За відносну відмітку 0,000 прийнята позначка чистої підлоги приміщень 1-го поверху будівлі, 

що відповідає абсолютній позначці 99,93. 

2. Відмітки на кресленнях марки ГП прийняті в метрах , розміри - в метрах. 

3. Умовні позначення прийняті по ДС ТУ Б А.2.4-2-2009. 

Будівля, що підлягає 
реставрації 

Умовні позначення 



Фасад 6-1 

|ll(lj|f 
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+11,160 

іяшава^ва^ка^Еаваї 

+10,660 
.ЧС +9,5 

+9,725* 

Умовні позначення 

1. Стіни - цегляна кладка пофарбована фарбою кольору RAL 1014 та RAL 9003 (заміна). 

2. Цоколь - оздоблен мармуровими плитами (заміна). 

3. Покрівля - оцинкована покрівельна сталь (заміна). 

4. Вікна • металопластикові під дерево (заміна). 

5. Двері - дерев'яні коричневого кольору (заміна). 

6. Козирок входу - оцинкована покрівельна сталь (заміна). 

36-2017 36-2017 
Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська. 6 

(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і 
туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10. охоронний N° 609-кв 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська. 6 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10. охоронний N° 609-кв Змін. Кіпьк. Арк. №док. Підпис Дата 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська. 6 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10. охоронний N° 609-кв 

Директор Бабич 06.1 Стадія Арк. <_и Аркушів 

ГАП Дрофа 06.17 ЕП 
Розробив Зеленько 06.17 

ЕП 

Перевірив Нечипуренко 06.17 

Фасад 6-1 $ег\/ісе 
Infest Фасад 6-1 $ег\/ісе 
Infest Фасад 6-1 $ег\/ісе 
Infest 



1. Стіни - цегляна кладка пофарбована фарбою кольору RAL 1014 та RAL 9003 (заміна). 

2. Цоколь - оздоблен мармуровими плитами (заміна). 

3. Покрівля - оцинкована покрівельна сталь (заміна). 

4. Вікна - металопластикові під дерево (заміна). 

5. Двері - дерев'яні коричневого кольору (заміна). 

6. Козирок входу - оцинкована покрівельна сталь (заміна). 

Директор 

36-2017 

Стадія Аркуш Аркушів 

ЕП 
Розробив 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м Київ, вул. Борисогл бська. Є 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністер-ства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10. охоронний № 609-кв 

Фасад Б-А Sen/ice Invest 



Фасад 1-6 

> 

+6,670 

+4.470 

+0,700 

1 

Умовні позначення 

1. Стіни - цегляна кладка пофарбована фарбою кольору RAL 1014 та RAL 9003 (заміна). 

2. Цоколь - оздоблен мармуровими плитами (заміна). 

3. Покрівля - ОЦІ .кована покрівельна сталь (заміна). 

4. Вікна - металопластикові під дерево (заміна). 

5. Двері - дерев'яні коричневого кольору (заміна). 

6 

36-2017 36-2017 
Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м.'Київ, вул. Борисоглібська. 6 

(пам'ятка архітектури та містобудування. наказ Міністер-ства культури і 
туризму України від 15.09.2010р. N9706/0716-10. охоронний №609-кв 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м.'Київ, вул. Борисоглібська. 6 
(пам'ятка архітектури та містобудування. наказ Міністер-ства культури і 

туризму України від 15.09.2010р. N9706/0716-10. охоронний №609-кв Змін. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м.'Київ, вул. Борисоглібська. 6 
(пам'ятка архітектури та містобудування. наказ Міністер-ства культури і 

туризму України від 15.09.2010р. N9706/0716-10. охоронний №609-кв 

Директор Бабич 06.17* Стадія Аркуш Аркушів 

ГАП Дрофа 06.17 ЕП 
Розробив Зепенько 06.17 

ЕП 

Перевірив Нечипуренко 06.17 
Фасад 1-6 S e r \ / i c e 

Invest Фасад 1-6 S e r \ / i c e 
Invest Фасад 1-6 S e r \ / i c e 
Invest 



Апхитектурно-дексрзтивні елементи фасаду 

36-2017 

Змін. Кіпьк. Арк. №док. 

Директор Бабич 
Дрофа 

Розробив Зеленько 

Перевірив Нечипуренко 

Підпис Дата 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська. 6 
(пам'ятка архітектури та містобудування. наказ Міністер-ства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10, охоронний Ns 609-кв 

06.17 
06.17 
06.17 

061 Архітектурно-декоративні 
елементи фасаду 

$еґ\/ісе InVesf 

Стадія Аркуш Аркушів 



Персі юктива 

36-2017 

Перевірив Нєчипуренко 06.17 

Перспектива S e r t / l c e 
invest 

Змін. Кільк. 

Директор 

ГАП 

Розробив 

Арк. №док. 

Бабич 

Дрофа 

еставрація адміністративно: будівлі за адресою: м. Київ, вуя Борисоглібська, 6 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністер-ства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10. охоронний № 609-кв 

Стадія 

ЕП 

Аркуш Аркушів 

06.17 
06.17 







Розріз 2-2 

Прокладка із дошки 150x25x200 мм 
по 2-ох шарам пергаміну 
Мінераловатна звукоізоляція (НГ) 
Цегляний стовпчик 250x75x250 мм 
на цементно-піщаному розчині 
Підстилаючий шар - щебеневий 
Грунт основи насипний 

о 
§ 

Місце розташування розрізу див. на аркушах ^,10. 
За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень підлоги першого поверху будівлі. 
Усі висотні відмітки уточнити на місці. 

36-2017-ЕП 36-2017-ЕП 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, б 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10, охоронний № 609-кв) 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, б 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10, охоронний № 609-кв) Змін. Кільк. Арк. Чвдок Підпис Дата 

Реставрація адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, б 
(пам'ятка архітектури та містобудування, наказ Міністерства культури і 

туризму України від 15.09.2010 р. №706/0/16-10, охоронний № 609-кв) 

Директор Бабич 06.17 Стадія Аркуш Аркушів 

ГАП Дрофа 06.17 
ЕП 11 

Розробив Зеленько 06.17 ЕП 11 

Перевірив Нечипуренко 06.17 
Розріз 1-1 І :ь" Розріз 1-1 І :ь" ;РВІС|НВЕСТ» Розріз 1-1 

аиша ішг 


